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قبل 72 ساعة من لقاء الشياطين الحمر مع برشلونة

فيرغسون: جاهزون لموقعة ويمبلي ونعرف كيف نوقف ميسي؟

شهريًا في المكتبات

اقرأ في العدد الجديد من (حوار سبورت)

عبدو يفضح أسرار مشاعره في لقاء العراق واستراليا!
حوار سبورت تفتح ملف مكافحة المنشطات في األولمبية!

شقيقة عمو بابا تكشف موقفه المروع مع عدي!

   
      
   

    
     

    
  

    



 










لندن / ا ف ب  

   

    
    

    


  
  


    
    
    
 
   
    
   
    
     
    
    
   


    
      


    
    
   
    
   
     
    




لندن / ا ف ب  لندن / ا ف ب      
    
    
    
        

      
    
      
    

أميــركا كوبــا  خــوض  فــي  يرغــب  تيفيــز 
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فيدرر ينتقد تغيير نوع 
الكرات في فرنسا

ــالن إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش يــــرفــــض هــــجــــرة مــي إيسيان ينظم مباراة خيرية في أفريقيا
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